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CAMPEONATO PAULISTA DE CORRIDA DE AVENTURA - 2019 

REGULAMENTO 

1. GERAL 

1.1. O Campeonato Paulista de Corrida de Aventura foi elaborado pela Comissão 

Técnica da Federação para ampliar a participação de atletas (desde iniciantes aos 

profissionais) e trazer maior variedade de percursos, tanto técnicos, quanto 

acessíveis, criando disputas competitivas e, ao mesmo tempo, auxiliando na 

formação de atletas. 

1.2. Todos podem participar dos eventos válidos pelo Campeonato Paulista, porém, 

somente os atletas/equipes federados pelo Estado de São Paulo (FPCAv) 

somam pontos para o estadual. 

1.3. O atleta/equipe passa a somar pontos no campeonato a partir do seu cadastro 

no site da FPCAv (www.fpcav.com). Não serão atribuídos pontos de provas 

realizadas em datas anteriores ao cadastro. 

1.4. Em provas onde existam atletas/equipes não federados à FPCAv, a pontuação para 

o Campeonato Paulista será distribuída considerando todos os atletas/equipes que 

finalizarem a prova, e não apenas os federados. 

1.5. A premiação, pontuação e o ranking dos organizadores das provas é independente 

da FPCAv e do Campeonato Paulista de Corrida de Aventura – 2019.  

1.6. A FPCAv é isenta e não responsável por eventuais danos materiais, ambientais, 

civis, trabalhistas, criminais, morais e/ou físicos que possam ocorrer durante os 

eventos filiados a FPCAv.  

1.7. Todos os meios fotográficos, audiovisuais ou qualquer outra forma de gravação 

contendo imagens dos eventos filiados a FPCAv poderão ser utilizados pela FPCAv 

e seus patrocinadores para finalidades legítimas, como divulgação, marketing e 

propaganda.  

 

2. CATEGORIAS VÁLIDAS 

2.1. O Campeonato Paulista de Corrida de Aventura 2019 contará com 4 categorias 

válidas: 

http://www.fpcav.com/
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-Solo: Um único atleta do sexo masculino ou feminino inscrito com o nome próprio. 

-Dupla Masculina: Dois integrantes do sexo masculino 

-Dupla Mista: Um integrante de cada sexo ou dois integrantes do sexo feminino 

-Quarteto Misto: Quatro integrantes sendo pelo menos 1 do sexo oposto dos demais 

inscritos. 

3.  CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

3.1. Será campeão, em sua respectiva categoria, o atleta ou equipe que, ao final das 

etapas, somar o maior número de pontos. 

3.2. Após cada etapa, o atleta irá acumular pontos. A fonte de informação para 

pontuação será o resultado final de cada etapa, divulgado pela organizadora da 

prova. 

3.3. Caso, por qualquer motivo, alguma etapa seja cancelada, o campeonato será válido 

com o número de etapas realizadas. 

3.4. A pontuação inicial da etapa possui os seguintes valores: 1° colocado = 100 pontos; 

2° colocado = 87 pontos; 3° colocado = 77 pontos; 4° colocado = 69 pontos; 5° 

colocado = 61 pontos; 6° colocado = 54 pontos; 7° colocado = 47 pontos; 8° 

colocado = 42 pontos; 9° colocado = 39 pontos; 10° colocado = 37 pontos. 

3.5. Após o 10° colocado, a pontuação inicial decrescerá 2 pontos a cada posição 

inferior de chegada, sendo assim, o 11° colocado receberá 35 pontos, o 12° 

colocado receberá 33 pontos e assim por diante, até o 25° colocado. A partir do 26° 

colocado, cada atleta/equipe que concluir a prova receberá 5 pontos. 

3.7. Vale destacar que estatísticas e probabilidades foram levadas em consideração a fim 

de se estabelecer o critério de pontuação inicial mais justo possível. Através de 

coeficientes de ponderação foram realizadas comparações com as pontuações 

obtidas em outros esportes de excelência para averiguar a adequação da pontuação 

estipulada. 

 

3.8. A pontuação final da prova será definida a partir do seguinte cálculo:  

Pont. Final = (Pont. Inicial) x (Fator Distância) x (Fator N° de Equipes) x (Fator Elite) 
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3.9. Fator Distância (fd): estabelecido de modo a fornecer uma maior pontuação às 

provas de maiores distâncias. A base de calculo é feita da seguinte forma: o padrão 

de competição é a distância de 40km. Provas com distância de 40km a 59 km, 

receberão um fator multiplicativo igual a 1 (um). Provas com distâncias superiores 

e inferiores a esta faixa, são divididas em intervalos pré-estabelecidos. Os 

intervalos seguintes receberão o fator de acordo com a seguinte fórmula: 𝑓𝑑𝑖 =

(1 ∗  
𝑑𝑖

40
) ∗ 0,75 

• Distância menor que 20km:   fd = 0,38  

• Distância igual/maior que 20km:  fd = 0,65  

• Distância igual/maior que 40km:  fd = 1,0  

• Distância igual/maior que 60km:  fd = 1,13  

• Distância igual/maior que 80km:  fd = 1,5 

• Distância igual/maior que 100km:   fd = 1,88 

• Distância igual/maior que 120km:   fd = 2,25 

• Distância igual/maior que 140km:  fd = 2,63 

• Distância igual/maior que 160km:   fd = 3,00 

• Distância igual/maior que 180 km:   fd = 3,38 

• Distância igual/maior que 200km:   fd = 3,75 

• Distância igual/maior que 250km:   fd = 4,69 

• Distância igual/maior que 300km:   fd = 5,63 

 

3.10. Fator N° de Equipes (fn): estabelecido de modo a fornecer uma maior pontuação 

às provas com maior número de atletas/equipes inscritas. Dessa forma, existe uma 

ponderação, considerando que provas com maior número de equipes possuem uma 

dificuldade maior. O Fator Número de Equipes possui um acréscimo de 0,03 para 

cada divisão pré-estabelecida. 

• N° Equipes inscritas menor que 5:    fn = 1,00  

• N° Equipes inscritas igual/maior que 5:   fn = 1,03  

• N° Equipes inscritas igual/maior que 10:  fn = 1,06 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 15:  fn = 1,09  

• N° Equipes inscritas igual/maior que 20:  fn = 1,12 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 30:   fn = 1,15 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 40:   fn = 1,18 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 50:   fn = 1,21 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 75:  fn = 1,24 

• N° Equipes inscritas igual/maior que 100:   fn = 1,27 

 

3.11. Fator Elite (fe): estabelecido de modo a fornecer uma maior pontuação às provas 

que possuem uma maior concentração de equipes/atletas bem colocados no ranking 

do Campeonato Paulista de Corrida de Aventura 2019. O número de equipes “elite” 
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será pré-dividido em faixas, e cada divisão receberá uma pontuação diversa. O 

Fator Elite leva em consideração os 10 primeiros atletas/equipes do ranking da 

FPCAv. Na primeira prova do campeonato esse fator é igual a 1.  

• N° Equipes Elite inscritas menor que 3:    fe = 1,00  

• N° Equipes Elite inscritas igual/maior que 3:   fe = 1,03  

• N° Equipes Elite inscritas igual/maior que 5:  fe = 1,06 

• N° Equipes Elite inscritas igual/maior que 7:  fe = 1,09  

• N° Equipes Elite inscritas igual a 10:   fe = 1,12 

 

3.13. A Pontuação estabelecido pelos itens acima, pode ser alterada a qualquer 

momento pela FPCAv. 

4. RANKING ESTADUAL 

4.1. Cada participante do Campeonato Estadual é um fiscal do ranking, tendo a 

obrigação de comunicar erros feitos em lançamentos, inclusive os de seu próprio 

resultado. 

4.2 O ranking será constantemente avaliado com base nas sugestões dos que participam 

do mesmo. Caso a FPCAv julgue que alguma regra não está sendo justa para 

refletir a real qualidade entre as equipes, a regra poderá ser modificada a qualquer 

momento. 

4.3. A FPCAv organizará 4 rankings distintos, correspondentes as 4 categorias válidas 

pelo campeonato: Solo, Dupla Masculina, Dupla Mista e Quarteto Misto. 

4.4. Para efeito de pontuação no ranking, serão utilizados os resultados e nomes de 

equipes enviados pela organizadora do evento e publicados em seu site oficial. 

4.4.1 Alterações de resultado serão consideradas somente se existir correção no 

site oficial da organizadora e estiver de acordo com as regras deste 

Regulamento. 

4.4.2 Caso não ocorra o envio em até 15 dias úteis, a FPCAv pode decidir por 

cancelar a etapa. 

4.5. Os fatores de ponderação da pontuação (Fator Distância, Fator N° de Equipes e 

Fator Elite) serão calculados independentemente para cada categoria e prova. Sendo 

divulgados no site da FPCAv em até uma semana após a realização da prova. 
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4.6. Atletas que participam da categoria Solo deverão utilizar para a inscrição nas 

provas o mesmo nome que foi utilizado para cadastro na FPCAv. Em ambos os 

casos o atleta deve utilizar seu nome completo. Nomes incompletos ou com 

discordância entre os registros serão considerados diferentes e pontuarão 

separadamente no ranking. 

4.7. Uma equipe poderá participar de dois ou mais eventos do Campeonato Paulista na 

mesma semana apenas se estiver composta pelos mesmos integrantes em todos os 

eventos. Entende-se como semana o período de sexta-feira até a quinta-feira da 

semana seguinte. 

4.8. Se duas ou mais equipes participarem com o mesmo nome em um mesmo evento, a 

pontuação das equipes não será somada. Cada equipe receberá os pontos oriundos 

de sua classificação e receberá um numero para distinção no ranking estadual. Ex: 

Caso duas equipes se inscrevam com o nome “Equipe A”, uma equipe será 

nomeada como “Equipe A1” e a outra como “Equipe A2”, recebendo ponutações 

distintas no ranking estadual. 

4.9. É permitido que as Duplas (Masculinas e Mistas) e os Quartetos inscrevam 

quantos atletas desejarem em uma mesma equipe.  

4.10. Se uma equipe decidir mudar o seu nome de inscrição, perderá os resultados 

anteriores, entrando no Ranking Estadual como uma nova equipe. Mudanças 

parciais do nome serão avaliadas pela FPCAv, que decidirá se os pontos serão 

mantidos. 

4.11. Para pontuar no Campeonato Paulista a equipe/atleta federado deverá participar da 

prova filiada, cumprir as regras estabelecidas pelo organizador e completar o 

trajeto proposto. 

5. ETAPAS 

5.1. As Etapas válidas para o Campeonato Paulista de Corrida de Aventura de 2019 são: 
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5.2. Todas as etapas são válidas para o ranking, no entanto o resultado final irá 

considerar as sete maiores pontuação da equipe, independentemente do número 

total de provas que a equipe participou.  

5.3. Serão consideradas as 7 maiores pontuações de cada equipe para formar a 

classificação final, ou seja, a equipe descartará três resultados caso participe 

de todas as etapas. 

5.4. Ao decorrer do ano o número de etapas do Campeonato Paulista pode sofrer 

alterações com a inclusão ou a exclusão de provas. 

6. PREMIAÇÃO 

6.1. A FPCAv entregará, no fim do ano, o título de Campeão Paulista de Corrida de 

Aventura 2019 para os atletas/equipes classificados em 1° Lugar no Ranking 

respectivo.  

6.2 Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria receberão premiação  e poderão 

representar o Estado de São Paulo em provas nacionais e internacionais, recebendo 

o apoio da FPCAv. 

6.3. Em caso de empate, o PRIMEIRO e ÚNICO critério de desempate será a favor do 

atleta/equipe que tiver maior pontuação na etapa mais próxima do fim do 

campeonato. Ou seja, será considerado campeão da categoria o atleta/equipe que 

obtiver a melhor colocação na última etapa. Persistindo o empate, será considerada 

a melhor colocação da penúltima etapa, e assim sucessivamente. 

7. PROVAS HOMOLOGADAS E VÁLIDAS 
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7.1. Para que a Federação reconheça, valide e homologue o evento desportivo 

competitivo a ser promovido e organizado pela empresa Organizadora é necessária a 

observância dos seguintes requisitos: 

7.1.1. Localização 

Uma prova filiada a FPCAv deve ocorrer dentro dos limites do estado de São Paulo. 

Podendo ser realizada em todo o Estado, de preferência em locais de fácil acesso por 

meio de rodovias. Casos que fujam dessas condições serão analisados 

individualmente. As provas devem ser realizadas de preferência em zonas rurais, 

evitando rotas com alto tráfego de veículos, prevalecendo assim a segurança dos 

competidores. 

7.1.2. Data 

As datas das provas devem ser publicadas no mínimo dois meses antes do evento. 

No entanto, o mês de realização da prova deve ser divulgado até o final de Março de 

2019. 

7.1.3. Modalidades 

A prova deverá conter: trekking, mountain bike, rapel e caiaque. Modalidades como 

Rapel e Caiaque são extremamente recomendadas; caso não seja possível a 

realização de tais modalidades, cada proposta será analisada separadamente, sendo 

recomendada a substituição por alguma outra modalidade. 

7.1.4. Orientação 

A empresa ORGANIZADORA deverá fornecer mapas para a prova com boa 

qualidade. Cabe a organização da prova averiguar e conferir o mapa antes da 

realização do evento. Sendo a única responsável por eventuais enganos e erros no 

mapa. 

7.1.5. Infraestrutura 

O evento deve conter infraestrutura necessária ao conforto dos participantes, com 

presença de banheiros, área de estacionamento aos participantes, área de cadastro 

dos atletas e local seguro para deixar as bicicletas. 

7.1.6. Segurança  
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É necessário que seja contatado previamente o serviço de ambulância da cidade de 

realização da prova e que esse serviço esteja disponível para os atletas durante o 

evento (uma ambulância e um socorrista devem acompanhar todo o andamento do 

evento). A polícia do local deve ser comunicada sobre a realização do evento e 

acompanhar seu andamento. É responsabilidade do organizador da prova contatar 

todas estas autoridades, bem como outras autoridades locais (Órgãos de regulação 

do transporte local, Prefeitura, Bombeiros, IBAMA, Polícia Floresta, Guarda Civil e 

etc) para informar e regularizar o evento, inclusive providenciar emissão de Alvarás 

para a realização do evento, quando necessário e/ou exigido por lei. É 

responsabilidade da organizadora do evento checar se todos os participantes portam 

os equipamentos básicos de segurança para a realização da prova. 

7.1.7. Acompanhamento dos atletas 

A empresa ORGANIZADORA do evento é responsável pelo acompanhamento dos 

atletas, sendo recomendável um controle da localização dos mesmos durante a 

prova. 

7.1.8. Categorias do evento 

O evento deve preferencialmente contar com as seguintes categorias: Solo, Duplas 

Masculinas, Duplas Mistas (compostas por um homem e uma mulher ou duas 

mulheres) e Quartetos Mistos (ao menos um integrante de cada gênero). 

7.1.9. Direito de Imagem  

A FPCAv tem o direito irrestrito de usar imagens e filmagens obtidas durante as 

provas. 

7.1.10.  Propaganda da prova 

A FPCAv pode fazer a divulgação da prova através de propaganda em meio 

impresso, digital ou televisivo. Toda propaganda, divulgação e publicidade do 

evento competitivo a ser realizada pela empresa ORGANIZADORA, seja pelo meio 

impresso, digital, televisivo ou sonoro, deverá, necessariamente, conter a 

participação e chancela da Entidade Federativa homologante. 

7.1.11. Resultados 

A empresa ORGANIZADORA é responsável pelo envio dos resultados do evento 

para a Entidade Federativa. Tal envio deve ocorrer em até 8 dias após finalizada a 
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competição. Os resultados devem estar separados tanto por categorias (quarteto 

misto, duplas masculinas, duplas mistas e solo), quanto por distância da prova. 

Também deve ser enviada a Entidade Federativa uma listagem das equipes 

participantes da prova explicitando o nome dos atletas integrantes. 

7.1.12. Seguro 

A empresa ORGANIZADORA é responsável pela Contratação de Apólice de 

seguro individual ou coletiva para cobertura de acidentes pessoais, morte ou 

invalidez dos atletas desportistas participante do evento com cobertura mínima de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por atleta, e danos ambientais nos locais de 

competição com cobertura mínima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

7.2.Todos os custos, investimentos, despesas e valores a serem despendidos para a 

realização do evento desportivo competitivo, sem exceção, deverão ser suportados 

exclusivamente pela Empresa Organizadora ou seus patrocinadores. A Entidade 

Federativa Parceira ficará integralmente desobrigada a arcar ou suportar qualquer 

custo a respeito, inclusive premiação, custo administrativo e operacional, taxas, 

impostos, encargos trabalhistas e previdenciários, entre outros. 

7.3. A empresa ORGANIZADORA responderá exclusivamente por todo e qualquer 

dano MATERIAL, FÍSICO, MORAL, CIVIL, AMBIENTAL, CRIMINAL e/ou 

TRABALHISTA eventualmente provocado ou ocorrido em face dos eventos 

desportivos competitivos por ela promovido e organizado, perante os competidores 

desportistas, equipe técnica de organização do evento, colaboradores, árbitros e 

público em geral. 

7.4. Caso a Entidade Federativa Homologante seja citada ou integrada em eventual 

demanda judicial para responsabilização de que trata a cláusula 6ª, a empresa 

ORGANIZADORA deverá promover todos os esforços possíveis para a exclusão da 

responsabilidade sobre a entidade Federativa ou arcar com todas as indenizações e 

condenações eventualmente impostos, na forma de regressos, arcando, inclusive, 

com os pagamentos de honorários advocatícios e custos e despesas processuais. 

7.5. Acordam, destarte, que em caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações, 

ora assumidas, especialmente o não atendimento das condições técnicas e legais 

para a promoção e realização do evento desportivo competitivo conforme cláusula 

4ª, a entidade FEDERATIVA tem a faculdade de não HOMOLOGAR, conhecer e 
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chancelar as competições realizada pela empresa ORGANIZADORA, ficando esta 

impedida de citar e/ou vincular o nome da Federação em face do evento competitivo 

por ela promovido e realizado, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 

7.6. A não concordância com a homologação, reconhecimento e chancela do evento 

desportivo competitivo promovido pela Empresa Organizadora deverá ser 

comunicada formalmente, por escrito, pela Entidade Federativa no prazo de até 24 

(vinte e quatro) HORAS antes do início do evento, por comunicado/notificação 

entregue em mãos, ou enviada por telegrama, postagem via Aviso de Recebimento 

(AR) OU e-mail enviado para o responsável pela organização do evento. 

7.7. Toda e qualquer irregularidade constatada no curso da competição desportiva 

deverá ser comunicada pela Federação à empresa Organizadora que terá prazo de 1 

(uma) hora a 24 (vinte e quatro) horas para providências e regularização, conforme o 

caso, o que será informado pela Entidade Federativa por meio de comunicação 

formal (por escrito) enviada em mãos, por telegrama, postagem via Aviso de 

Recebimento (AR) OU e-mail enviado para o responsável pela organização do 

evento 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8.1. As datas e o número de etapas do Campeonato Paulista poderão sofrer alterações ao 

longo do ano de 2019. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica da FPCAv. 

8.3. É proibido o uso de qualquer substância considerada ilegal pelo Comitê Olímpico, 

pelos atletas inscritos na FPCAv. Equipe/atleta que tenham sido comprovadas 

utilizando tais substâncias serão punidas com o cancelamento do cadastro na 

FPCAv por 10 anos.  


